
Přílohy 

Příloha č. 1 Sběrný protokol 1. skupiny 

 

 

1. SKUPINA 

Pacient přijat na oddělení JIMP bez zavedeného centrálního žilního katétru  

Pacient + datum příjmu 
(nalepení štítku s identifikačními údaji) 

Tělesná teplota při příjmu 

Onemocnění pacienta (Dg.) 

Užívání antibiotik?  
(Vypsat jaké a kolikátý den) 

Stěr z kůže před dezinfekcí 
(z oblasti předpokládaného 
zavedení CŽK) 

Odběr hemokultur 
(ANO + DATUM) 

Zavedení CŽK 
žíla + lokalizace 
(př.: vena subclavia vpravo) 

1. stěr z místa vpichu CŽK 
(třetí den po zavedení CŽK - ihned po 
odstranění fólie, před dezinfekcí)  
ANO + DATUM 

2. stěr z místa vpichu CŽK 
(třetí den po zavedení CŽK - ihned po 
odstranění fólie, před dezinfekcí)  
ANO + DATUM 

3. stěr z místa vpichu CŽK 
(třetí den po zavedení CŽK - ihned po 
odstranění fólie, před dezinfekcí)  
ANO + DATUM 

Datum propuštění/překlad 



Příloha č. 2 Sběrný protokol 2. skupiny 

2. SKUPINA 

Pacient přijatý z domova nebo z jiného oddělení s již zavedeným CŽK  

Pacient + datum příjmu + odkud  
(nalepení štítku s identifikačními údaji) 

 

Onemocnění pacienta (Dg.) 
včetně zaznamenání DPV = domácí 
parenterální výživa; vyvedení stomie 

 

Počet dní zavedeného CŽK  

Zavedení CŽK 
žíla + lokalizace 
(př.: vena subclavia vpravo) 

 

Tělesná teplota při příjmu  

Užívání antibiotik?  
(Vypsat jaké a kolikátý den) 

 

Stěr z okolí místa vpichu CŽK 
(ihned při příjmu, po odstranění fólie, před 
dezinfekcí) 

 

Odběr hemokultur 
(ANO + DATUM) 

 

1. stěr z místa vpichu CŽK 
(třetí den po příjmu pacienta - ihned po odstranění 
fólie, před dezinfekcí)  
ANO + DATUM 

 

2. stěr z místa vpichu CŽK 
(třetí den po 1. stěru - ihned po odstranění fólie, 
před dezinfekcí)  
ANO + DATUM 

 

3. stěr z místa vpichu CŽK 
(třetí den po 2. stěru - ihned po odstranění fólie, 
před dezinfekcí)  
ANO + DATUM 

 

Datum propuštění/překlad  



Příloha č. 3 Sterilně připravený stolek pro zavedení CŽK 

Zdroj: vlastní fotodokumentace 

 

Příloha č.: 4 Trojcestný centrální žilní katétr 

Dostupné z: http://www.springerimages.com/Images/RSS/1-10.1007_s00247-007-0610-2-
3 

  



Příloha č. 5  Kanylační set 

Zdroj: vlastní fotodokumentace 

 

Příloha č. 6 Sterilně balený trojcestný CŽK – Arrow 

Zdroj: vlastní fotodokumentace 



Příloha č. 7 Hemokultivační lahvičky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní fotodokumentace 

 

Příloha č. 8 Výtěrovka 

 

Zdroj: vlastní fotodokumentace 



Příloha č. 9Braunoderm 

 

Zdroj: vlastní fotodokumentace 

 

  



 Příloha č. 10 Cutasept F             Příloha č. 11 Peroxid vodíku 3% 

Zdroj: vlastní fotodokumentace   Zdroj: vlastní fotodokumentace 

Příloha č. 12 Inadine    Příloha č. 13 Tegaderm Film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní fotodokumentace   Zdroj: vlastní fotodokumentace 



Příloha č. 14 Postup pro dezinfekci rukou 

 

Zdroj: Příloha pracovního postupu PP-VFN-036 Hygiena rukou ve VFN 

 

 



Příloha č. 15 Standardní ošetřovatelský postup – Kanylace centrálního žilního řečiště 

 
 
 



  



 
 

  



 

  



 

  



  



 

Zdroj:  CHMAITILLIOVÁ, Alena. VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE. 

Standardní ošetřovatelský postup: Kanylace centrálního žilního řečiště. 5. vyd. Praha, 

2014, 7 s. 


